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OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 8 JUNI 2021

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; 
mevrouw Laura Werger, Wethouder; 
mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, 
gemeentesecretaris

BESLUITENLIJST VORIGE COLLEGEVERGADERING 

2 2021_BW_00302 Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 1 juni 
2021
Zaaknummer: 178853                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college stelt de openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 1 juni 2021 
vast.

BESPREEKSTUKKEN

Mathijs ten Broeke

5 2021_BW_00305 Raad informeren over de uitvoering van de motie 'Regie 
op cultuur' (2021-M0009).
Zaaknummer: 185593                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad  te informeren over de uitvoering van de motie 'Regie op 
cultuur' (nr. 2021-M0009) conform bijgevoegd memo. 

Annelies de Jonge
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7 2021_BW_00307 Herinrichting Schupstoel
Zaaknummer: 187004                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit om het definitief ontwerp vast te stellen voor de herinrichting van de 
Schupstoel (bijlage 1).

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van het definitief ontwerp 
Schupstoel (bijlage 1).

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 
355.000,- voor de herinrichting van de Schupstoel en dit te dekken via de kapitaallasten 
2021 (€ 14.200,-) Poorten van de Stad.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen (2021-15).

8 2021_BW_00308 Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer 
van Zutphen
Zaaknummer: 157787                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de 'Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene 
huiskamer van Zutphen' met bijbehorende zienswijzennota en de daaruit voortvloeiende 
vijf kernwaarden en drie deelgebieden vast te stellen (bijlagen 1 en 2).

Laura Werger

9 2021_BW_00309 Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021
Zaaknummer: 188112                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
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Het college besluit de raad  voor te stellen de Begrotingswijziging 2021-10 diverse 
overlopende budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen de Begroting 2021 dienovereenkomstig te 
wijzigen.

10 2021_BW_00310 Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de 
besteding middelen minimabeleid 2020 (2021-V0017)
Zaaknummer: 186877                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de schriftelijke vragen van de fracties van Groen Links en de Partij 
van de Arbeid over de (onder)besteding van het minimabeleid 2020 te beantwoorden 
conform conceptbrief. 

11 2021_BW_00311 Budget organisatieontwikkeling en ziektevervanging
Zaaknummer: 139676                                   
Goedgekeurd

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen om een budget voor organisatieontwikkeling en 
ziektevervanging beschikbaar te stellen voor 2021 ad €500.000.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen om het budget voor organisatieontwikkeling en 
ziektevervanging te financieren via de reserve coronagelden die gevormd wordt met 
reeds in 2020 en 2021 ontvangen coronagelden voor personele inzet tijdens de periode 
met corona-maatregelen.

Besluitpunt 3
Het college besluit  om de gemeentesecretaris aan te wijzen als budgethouder voor het 
budget organisatieontwikkeling en ziektevervanging. 

12 2021_BW_00312 Bestemmingsplan Noorderhaven Veld 21B
Zaaknummer: 179689                                   
Goedgekeurd

Besluit
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Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 
“Noorderhaven Veld 21B” d.d. 18 mei 2021’ vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Noorderhaven, veld 
21B’ (NL.IMRO.0301.bp0220NHVeld21B-vs01), gewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding, met als 
onderbouwing de Zienswijzennota, en de overige onderzoeken en bijlagen en deze ter 
inzage te leggen.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen zoals 
bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.


